
একজন াভসুর ক, াজারযা তরুরণয থ প্রদ শক 

রযজাউর করযভ ররিকী 

 

যাষ্ট্রবালা ফাাংরায দারফরত তদানীন্তন পূফ শ ারকস্তারনয যাজধানী ঢাকা তখন উত্তার।  যাজধানীয এই  

যাজননরতক উত্তা ক্রভান্বরে ছরিরে রি রফরবন্ন রজরা রয। র ভরেয ভেভনরাং রজরায ফরচরে ফরিা 

রক্ষা প্ররতষ্ঠান  আনন্দরভান করর রজও এই আরন্দাররনয রঢউ এর র ৌঁছাে । যাষ্ট্রবালা ফাাংরায দারফরত 

চরভান আরন্দাররন জরিরে রি ছাত্রভাজ। ১৯৫২  ারর বালা আরন্দাররনয ভ ে এভ াভসুর ক রছররন 

এই করররজয উচ্চ ভাধ্যরভরকয ছাত্র। আরন্দাররন রক্রে ভূরভকা যাখাে তারক রেপতায করয পুরর।  

 

দীঘ শ ছে ভা কাযাগারযয অন্ধ প্ররকারষ্ঠ তারক ফরন্দ করয যাখা  ে। কাযাগায রথরক মুরি ররে রতরন 

ভেভনরাং রয প্রথভ রদ রভনায স্থারন রক্র ে ভূরভকা ারন করযন। বালা আরন্দাররন অনফদ্য 

অফদারনয স্বীকৃরত স্বরু  এফছয ভযরণাত্তয একুর রররন বালা সরনক এভ াভসুর ক । যাষ্ট্রবালা ফাাংরায 

দারফরত তায অফদারনয এই স্বীকৃরত দীঘ শরদন রয ররও আভারদয জন্য এক অনন্য রগ যফ ও আত্মতৃরিয 

রফলে।  
 

পৃরথফীরত ফাঙারর একভাত্র জারত মাযা  রনজস্ব বালা ও াংস্কৃরতয দারফরত  রনরজয প্রাণ রফরর রে  

রদরেরছ। ১৯৫২ ারর তদানীন্তন পূফ শ ারকস্তারন যাষ্ট্রবালা ফাাংরায দারফরত গ রি ওঠা আরন্দারন এফাং জীফন 

উৎগ শ কযা  পৃরথফীয ইরতার একটি নরজযরফীন ঘটনা। ইরতারয এই রফযর ঘটনায  একজন রক্রে কভী 

রছররন বালা  সরনক  এভ াভসুর ক। এভ াভসুর ক ১৯৩০ াররয ২৯ র জানু োরয ভেভনরাংরয 

তাযাকান্দা উরজরায কাভারয ো োরভ জন্েণ করযন। তায রতা অযাডরবারকট ভীয উরিন রছররন 

একজন নাভকযা আইনজীফী। 
 

বালা সরনক এভ াভসুর ক ৫২য বালা আরন্দারন , ৫৪য যুিফ্রন্ট রনফ শাচন, ১৯৬৬য ছে দপা এফাং 

১৯৭১ াররয ভান মুরিযুরে অাংেণ তৎকারীন কর যাজননরতক কভ শকারে রক্রে ভূরভকা ারন 

করযন। রতরন ১৯৭০ াররয তৎকারীন পূফ শ ারকস্তান প্রারদরক রযলদ রনফ শাচরন আও োভী রী রগয প্রাথী 

রররফ প্রারদরক রযলদ দস্য রনফ শারচত ন। ১৯৭৩ াররয প্রথভ জাতীে াংদ রনফ শাচরন রতরন ফাাংরারদ 

আওোভী রীরগয প্রাথী রররফ তৎকারীন ভ েভনরাং-১৫ আন রথরক াংদ দস্য রনফ শারচত ন।  ১৯৮৬ 

াররয তৃতীে, ১৯৯১ াররয ঞ্চভ ও ১৯৯৬ াররয লষ্ঠ জাতীে াংদ রনফ শাচরন ফাাংরারদ আওোভী রীরগয 

প্রাথী রররফ ভ েভনরাং-২ আন রথরক াংদ দস্য রনফ শারচত ন। ১৯৮৮ ারর রতরন পৄরপুয উরজরা 

রযলরদয রচ োযম্যান রররফ রনফ শারচত ন।  রতরন ১৯৯৬  ারর ফস্ত্র ও াট ভন্ত্রণার ে ম্পরকশত াংদী ে 

স্থােী করভটিয বারত রছররন। 

 

তৃণমূর রথরক উরঠ আা ব্যাক জনরপ্র ে এই রনতায  স্থানী ে জনগরণয প্ররত রছর অকৃরত্রভ শ্রো ও 

বাররাফাা। অরফাংফারদত এই রনতা রফরবন্ন আরন্দারন াংোরভ জারতয রতা ফঙ্গফন্ধু রখ মুরজবুয যভারনয 

ঘরনষ্ঠ চয রছররন।  রতরন ফাাংরারদ আও োভী রীরগয কর আরন্দারন াংোরভ ম্মুখ ারযয একজন 

রক্রে কভী রছররন। াধাযণ ভানুলরক অরত রজই আন করয রনও োয এক রভানী ক্ষভতা রছর তায 

ভরধ্য। 
 

তায স্ত্রী আরিো খানভ একজন গৃরনী ওো রেও তায ফন শাঢয যাজননরতক জীফরন রছররন রনযন্তয 

অনুরপ্রযণায উৎ। ব্যরিগত জীফরন রতরন রতন পুত্র ও রতন কন্যা ন্তারনয গরফ শত রতা। তায পুত্র  যীপ 

আরভদ ভ েভনরাং-২ ( তাযাকান্দা-পৄরপুয) াংদী ে আন  রথরক ২০১৪ াররয দভ ও ২০১৮ াররয  
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একাদ জাতীে াংদ রনফ শাচরন াংদ দস্য রনফ শারচত  রেরছন। ২০১৮ াররয ভরন্ত্রবা ে যীপ 

আরভদ ভাজ কল্যা ণ ভন্ত্রণাররেয  প্ররতভন্ত্রী রররফ দা রেে ান।  ফতশভারন রতরন  গণপ্রজাতন্ত্রী ফাাংরারদ 

যকারযয গৃােন ও গণপূতশ প্ররতভন্ত্রী রররফ দারেে ারন কযরছন। এয আরগ রতরন ২০১৩ ারর তাযাকান্দা 

উরজরা রযলদ রচোযম্যান রররফ রনফ শারচত ন। রতরন দভ জাতীে াংরদয ডাক , রটরররমাগারমাগ ও 

তথ্যপ্রযুরি ভন্ত্রণারে ম্পরকশত াংদীে স্থােী করভটিয দস্য রররফ দারেে ারন করযন। 

  

২০০৫ াররয ৩০ রভ হৃদমরন্ত্রয রক্রো ফন্ধ রে বালা সরনক এভ াভসুর ক যররাক গভন করযন। 
তাযাকান্দা উরজরায ফঙ্গফন্ধু যকারয রডেী কররজ প্রাঙ্গরন রচযরনদ্রাে ারেত আরছন এই কীরতশভান পুরুল। 

  

তায কীরতশরক স্মযণ করয ভেভনরাং রযয টাউন র াংরগ্ন স্থারন বালা সরনক াভসুর ক ভঞ্চ 

রনভ শাণ কযা রেরছ। আজীফন াংোভী এফাং অরধকায আদারে আরালীন এই জন রনতায প্ররত রফনম্র শ্রো 

রনযন্তয।  
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